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úroveň náročnost tématu na 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
úroveň kriteria hodnocení práce 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň x    

vysoké průměrné nižší nejsou nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... x    

ve velké míře přiměřené částečné absentuje použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod.  x   

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému x    

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) x    
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

 Předkládaná bakalářská práce je poměrně rozsáhlá – má 120 stran textu, 4 strany literatury a 7 

příloh; kromě úvodu a závěru se skládá ze sedmi kapitol. Práce je na bakalářskou práci velmi bohatá a 

zabírá skutečně široký záběr dané problematiky. Přitom, však autorka dokáže udržet linii celé práce a 

jednotlivé kapitoly na sebe velmi dobře navazují a především subkapitoly jsou výborně provázány. 

Razantní styl, stylistika i přístup autorky napomáhají v postižení tak rozsáhlé problematiky v poměrně 

komplexní podobě s řadou šetření, ať už převzatých nebo vlastních. Konkrétní vlastní šetření je potom 

provedeno výstižně s celkem zajímavými závěry. 



 Ocenit lze také výrazný osobitý přístup autorky, její odpovědnost za plné postižení tématu, 

která vedla sice k práci, na bakalářské úrovni, možná zbytečně obsáhlé, ale velmi podnětné s celou 

řadou dobře provázaných faktů a dat. Autorka se v práci pohybuje i v interdisciplinárním pojetí a 

zvládá to velmi dobře. Grafika je také na velmi dobré úrovni a má jednotný styl. Příloha je vhodnou a 

smysluplnou součástí celé práce. 

 Celkově lze konstatovat, že bakalantka dokázala danou problematiku postihnout, na úrovni 

bakaláské práce velmi dobře, pracovala s velkým rozsahem a úspěšně. Oceňuji též její aktivní přístup, 

nápady a odvahu zpracovat dané téma v takovém  rozsahu. Snad má jediná výtka je k pointě celé práce 

– práce nese název Hodnocení…. A přestože se celá práce v duchu názvu tématu skutečně nese; 

zastřešující hodnocení, jak snad navozuje vlastní název, v práci chybí jako by již na samý závěr došel 

autorce dech – což je však, pro tak velký záběr  pochopitelné, že se na samém konci poněkud sama 

pointa vytrácí – bylo by vhodné ji do případné diplomové práce rozhodně dopracovat… Danou výtku, 

však nepovažuji za natolik závažnou, aby ovlivnila celkový dojem a hodnocení práce. 

Z výše uvedeného doporučuji předkládanou bakalářskou práci slečny M. Paštikové 

k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

• Problematika získávání finančních prostředků z fondů EU je velmi diskutované téma; 

v politických diskusích, na něj mají aktéři často rozdílné názory. Jaký je, po detailním 

prostudování mnoha faktů, Váš osobní názor na téma problematiky: Česká republika a zisk 

finančních prostředků z fondů EU? 

• V práci se zabýváte konkrétním projektem NA POTŠTEJNSKÝ HRAD. Co Vy osobně považujete za 

největší přínos projektu?  

 
Práce    je   doporučena k obhajobě. 
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